Protiúnavové
a viacúčelové rohože

Protiúnavové
a viacúčelové rohože
Vaše výhody:
• pozitívne ergonomické efekty vďaka odľahčeniu svalov a kĺbov, nôh a
chrbtice, protinárazový účinok a účinok podporujúci aktivitu svalov 
prevencia pred pracovnou neschopnosťou
• protiúnavový efekt  zvýšená motivácia pracovníkov vďaka väčšiemu
pohodliu, vyššia produktivita
• ergonomicky testované
• protišmykové a bez PVC

Ergonomic Plus
Protiúnavové rohože s penovým jadrom
určené na priemyselné použitie pre výkon
prác v stoji
Štandardné veľkosti:
60 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 285 cm
Normy:
• protipožiarna ochrana podľa klasifikácie DOC-FF-1-70
• certifikát priľnavosti k podlahe NFSI 101-C
Ergonomic Plus Safety
so žltými bezpečnostnými pruhmi

Ergonomic
Protiúnavové rohože s vyššími výčnelkami
pre výkon prác v stoji

Štandardné veľkosti:
75 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
115 x 175 cm
Normy:
• protipožiarna ochrana podľa klasifikácie 		
EN 13501-1 Dfl-s1
• certifikát priľnavosti k podlahe NFSI 101-C
Použitie:
vnútorné priestory, výrobné haly, bary, veľké kuchyne.
Kompenzuje nerovnosti podlahy. Je protišmyková a
chráno nohy pred chladom. Odolná voči oleju a vhodná na podlahové kúrenie. Antistatická!

Allround Antibac
Protiúnavové rohože
ideálne do vlhkých priestorov

Štandardné veľkosti:
86 x 60 cm
86 x 143 cm
Normy:
• protipožiarna klasifikácia: EN 13501-1 Efl
• certifikát priľnavosti k podlahe: NFSI 101-C
• certifikát k antibakteriálnym vlastnostiam
Vhodné na použitie:
v kuchyniach, baroch, výrobných priestoroch. Vhodná
aj pre vonkajšie priestory. Reliéfny povrch s otvormi
na odvádzanie vlhkosti. Antibakteriálne vlastnosti:
chránia pred zápachom, baktériami a hubami.

Allround
Robustné viacúčelové gumové
rohože pre rôzne účely

Štandardné veľkosti:
Rebrovaný vzor:
75 x 85 cm
85 x 150 cm
85 x 300 cm
Šachovnicový vzor:
115 x 175 cm
Normy:
• protipožiarna klasifikácia: EN 13501-1 Efl
• certifikát priľnavosti k podlahe: NFSI 101-C
Všestranné možnosti použitia:
vhodné na použitie vonku i vnútri. Použitie v oblasti
Back-Office. Slúži ako prvý lapač nečistôt (piesok,
štrk, sneh, atď.) pre vonkajšie riešenie vstupných priestorov. Odolná proti oleju, mastnote a rozpúšťadlám.
Antistatická!
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Servisný prenájom
v najlepších rukách.

Rakúsky rodinný podnik SALESIANER založený
v roku 1916 aktuálne pôsobí už v desiatich
krajinách.
SALESIANER kladie výnimočný dôraz na
hygienu, kvalitu a individuálnu starostlivosť o
zákazníkov. Našou najvyššou prioritou sú aj
bezchybné dodávky a trvalá udržateľnosť.
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Rado ćemo Vam pomoći!

+381 11 785 8943
info@salesianer.rs

SALESIANER MIETTEX Bogsim d.o.o.
11 080 Beograd, Batajnički drum br. 23
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